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2011- ett omställningsår
VI I ÖRNSKÖLDSVIK HAR
under många år
varit framgångsrika
i vårt utvecklingsarbete som har
engagerat många
medborgare. Genom projekten Vision 2008 och Världsklass 2015 har en stark plattform skapats
och som vi aldrig får ta för givet. 2011 är
året då vi tar ett omtag i arbetet, skapar
ny energi och nytt engagemang. Tillsammans kan vi skapa ett Örnsköldsvik som
står sig stark i den nationella och den
internationella konkurrensen.
Under 2011 tar vi oss an fem utmaningar
som vi i SWOT-analysen från 2009
kunde urskilja. Vi bjuder in medborgare,
näringslivet, universitet, ideella och

offentliga organisationer att tillsammmans hitta lösningar på dessa
utmaningar; Realisera regionen,
Attraktion i en global värld, Klimat,
råvaror och energi, Förnyelse och innovation samt Utvecklingsarbetet.
Jag som har förmånen att leda utvecklingsarbetet Världsklass 2015 heter Vanja
Östman och är ny i den här rollen från
2011. Min ambition är att vi under 2011
skapar engagemang och nytändning för
utvecklingsarbetet i Örnsköldsvik. Arbetet ska bli tydligare och synligare och ni
kommer att kunna följa olika utvecklingsprocesser på vår hemsida, genom bloggar
och på facebook. Under våren kommer
också vi att öppna Örnsköldsviksambassaden. Välkommen att bli en ambassadör
för Örnsköldsvik du också.
Vanja Östman

Picnicfestival 2011
Picknickfestivalen är en kulturfestival
som arrangeras på nationaldagen för att
främja mångfald och gemenskap. Bakom
festivalen står den nystartade föreningen
Föreningen För Alla, vars syfte helt enkelt
är att arrangera för mångfald i Örnsköldsviksområdet. Picknickfestivalens program
kommer innehålla allt från musikartister
till skate och afrikansk dans. Det är en
festival för alla, oberoende av ålder, kön,
hudfärg eller skostorlek. Vårt mål är att
nå ut till dig, alla dina nära och kära,
företaget du jobbar på och skolan du går
i. Ju fler vi är desto större är mångfalden
och gemenskapen!
Ta med dig din picknickfilt och alla du
känner och kom till det bästa national-

dagsfirandet du någonsin varit på. Vi bjuder på underhållning i många former, och
på plats finns även andra föreningar som
följer oss i budskapet. Hos oss finns något
för alla. Självklart är det fritt inträde. Vi
ses i Strandparken den 6 juni!
För mer info: www.picknick-ovik.com
foreningenforalla@gmail.com

UNG WEBB har fått en ny
medaktör, Tidningen7.
I SJÄLEVAD kommer den lokala
samverkansgruppen bygga en
BMX-bana.
NY KORTFILM Örnsköldsviksfilmen har uppdaterats och en
kortare version på drygt 4 minuter
har producerats. Finns att se på
webben eller rekvirera.
AMBASSADEN Örnsköldsviks
ambassad kommer att öppna
under våren. Vi kommer söka
en mindre grupp som kan vara
pilot-ambassadörer, håll utkik efter
annonser!
CAMPUS ÖRNSKÖDSVIK håller
på att revidera sin vision för att
skapa ökad samsyn mellan
berörda parter.
ATTRAKTIV ARBETSMARKNAD
planerar en rekryteringsträff 7/7.
Är du potentiell inflyttare boka in
dagen redan nu.
MENTORPROGRAMMET planeras
nu med ännu fler ungdomar som
behöver vuxna mentorer.
VÄRLDSKLASS BLOGGAR! På vår
hemsida kan du följa vad som
händer och som är på gång. Du
kan även följa oss på Facebook.
VANJA ÖSTMAN är ny projektledare för Världsklass 2015. Vanja
har de senaste åren varit bitr
projektledare för Världsklass 2015.
FRIDA BYLIN jobbar också med
Världsklass 2015. Frida har
tidigare arbetat med kommunikation, opinionsbildning samt
förebyggande frågor.

KONTAKTA OSS
vanja.ostman@ornskoldsvik.se
Tel 0660-886 82

VÄRLDSKLASS 2015
Världsklass 2015 är ett utvecklingsarbete med deltagare från näringsliv,
kommun, organisationer och boende i Örnsköldsvik.
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